
   Área Reservada  Utilizador:  Palavra chave:  » Entrar  »
Registe-se » Palavra chave ?

  
Notícias
“em.cantos” apresenta programa alargado em Alvito

2009-11-25

A terceira edição do projecto “em.cantos” apresenta,

no Castelo de Alvito, no próximo dia 27, sexta-feira,

um programa de actividades alargado.

Às 17 horas terá lugar o Cocktail de boas vindas aos

convidados.

Para as  17 horas  e  30 minutos  está  agendado um recital  de  música clássica  (violoncelo  e  guitarra  clássica)  por  Halina

Berezowska e João Nunes na Capela do Espírito Santo do Castelo de Alvito. Às 18 horas será feita a apresentação do livro "O

Espião de D. João II" de Deana Barroqueiro, seguindo-se o debate sobre “A Importância do Património Edificado no Distrito de

Beja: Revisitar a Arte Manuelina em Alvito”.

A abordar a temática vão estar António Filipe Pimentel (Especialista em História de Arte, Professor Auxiliar na Faculdade de

Letras da Universidade de Coimbra); José Cabrita Nascimento (Director Regional da Cultura do Alentejo); Júlio Orfão (Gestor do

Mosteiro  da  Batalha);  Deana  Barroqueiro  (Autora  de  numerosos  romances  inspirados  em  conhecidos  personagens  da

História),João Ricardo (o actor que interpretou o Rei D. Carlos em "Equador", entre outros papeis no teatro cinema e TV) e João

Penetra (Presidente da Câmara de Alvito).

Estarão presentes, na qualidade de participantes convidados,  Henrique Figueira (Presidente da Direcção da ORIK),  Catarina

Valença Gonçalves  (Responsável pelo  Projecto da  Rota do  Fresco)  e  José António  Falcão (Director  do Departamento  do

Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja).

Ana Paula Figueira considera que “falar de património edificado é falar de património cultural”. “A herança patrimonial faz parte da

nossa memória e deverá ser conservada para que permita e fomente a participação de todos na vida cultural”, defende a mentora

do projecto “em.cantos".

Nesse sentido, em sua opinião, “a cultura tem vindo a ganhar uma importância cada vez maior na vida política e económica das

sociedades”.

A docente do Instituto Politécnico de Beja, entidade promotora do projecto,  pretende discutir  a política cultural do país e do

Alentejo.

A atenção que está a ser  dada à Cultura,  a Cultura como sector estratégico,  os princípios orientadores da conservação do

património, os objectivos e o público-alvo da requalificação de monumentos são matérias incontornáveis,  de acordo com Ana

Paula Figueira.
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